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Someron kaupungin vammaisneuvosto 
 

Someron kaupungin vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjär-

jestöjen, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa yhteistyöelin.  

Vammaisneuvostotoiminnan tavoitteena on edistää vammaisten ihmisten yhdenvertai-

suutta muiden kuntalaisten kanssa sekä edistää Someron kaupungin esteettömyyttä. Vam-

maisneuvosto korostaa toiminnassaan ennaltaehkäisevää toimintaa.  

Vammaisneuvoston tehtävänä on muun muassa: 

 seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä kaupungin alueella 

 viedä tietoa oikeille tahoille 

 vaikuttaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksiin osallistua ja vaikuttaa kaupun-

gin hallinnon yleisiä oloja ja vammaisia henkilöitä koskevaan päätöksentekoon 

 edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toi-

mintoihin, kuten esimerkiksi koulutukseen, työelämään, kulttuuri- ja harrastustoi-

mintaan 

 edistää vammaisille tarkoitettujen palvelujen kehittämistä, esteettömyyttä ja saa-

vutettavuutta 

 ottaa kantaa, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henki-

löitä koskevissa asioissa 
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Vammaisneuvosto 2019-2020 
 

Halme Maarit Puheenjohtaja Someron seudun kehitysvammaisten tuki ry 

Nurkkala Helena Jäsen  Someron reumayhdistys ry 

Kuusinen Mari Jäsen  Someron seudun Hengitysyhdistys 

Sorjonen Raija Jäsen  Someron seudun näkövammaiset ry 

Lehtinen Riitta Jäsen  Kaupunginhallituksen edustaja 

Pöri Taru  Jäsen  Kaupunginhallituksen edustaja 

Salokoski Sari Jäsen  Perusturvalautakunnan edustaja 

Iivonen Tarja  Jäsen  Sivistyslautakunnan edustaja 

Korpihuhta Ulla Jäsen  Ympäristölautakunnan edustaja 

Teräväinen Anne Jäsen  Teknisen lautakunnan edustaja 

Sorokin Marjaana  sihteeri  Johtava sosiaalityöntekijä 
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Vammaisneuvoston toiminnan painopisteet vuonna 

2019-2020: 
 

1. Vammaisneuvosto vaikuttaa vammaisten kuntalaisten palveluiden 

laadun paranemiseen ja takaamiseen 
 

- Vammaisneuvosto osallistuu eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun 

ja seurantaan sellaisissa asioissa, joilla on merkitystä vammaisen ihmisen kannalta.  

- Vammaisneuvosto seuraa kaupungin hyvinvointisuunnitelman toteutumista erityi-

sesti vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin näkökulmasta. 

- Vammaisneuvosto seuraa valmisteilla olevia vammaisia henkilöitä koskevia lainsää-

dännön muutoksia ja sote-uudistusta. 

- Vammaisneuvosto kutsuu tarpeen mukaan Someron kaupungin toimialaedustajia ja 

ulkopuolisia asiantuntijoita esittelemään ajankohtaisia asioita. 

- Vammaisneuvosto edistää toiminnallaan kaupungin eri toimialojen toiminnan suun-

nittelua, valmistelua ja seurantaa asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henki-

löiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumi-

sen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa pal-

velujen kannalta. 

- Vammaisneuvosto antaa lakisääteiset lausunnot kaupungin ja muiden tahojen uu-

dis- ja korjausrakentamishankkeiden ym. kohteiden esteettömyydestä.  

- Vammaisneuvosto edistää esteetöntä rakentamista, kaupungin tilojen, liikenne-

väylien, yritysten ym. kohteiden esteettömyyden ja saavutettavuuden paranta-

mista.  
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- Vammaisneuvosto toteuttaa ja päivittää jo tehtyjä esteettömyyskartoituksia.  

- Vammaisneuvosto laatii tarpeen mukaan kannanottoja ja aloitteita.  

2. Vammaisneuvosto edistää käsitystä vammaisista henkilöistä aktiivi-

sina toimijoina lisäämällä tunnettuuttaan ja vahvistamalla yhteis-

työtä 

 

- Vammaisneuvoston omat sivut kaupungin verkkosivuilla pidetään ajantasaisina ja 

informatiivisina.  

- Vammaisneuvoston asialistat ja pöytäkirjat ovat julkisia ja luettavissa Someron 

kaupungin verkkosivujen päätösarkistossa.  

- Vammaisneuvoston jäsenet esittelevät vammaisneuvoston toimintaa eri yhteyk-

sissä ja pyydettäessä.  

- Vammaisneuvosto edistää toiminnallaan kolmannen sektorin toimintaa vammais-

ten henkilöiden tukemiseksi. 

- Vammaisneuvosto edistää vammaisten henkilöiden näkyvyyttä voimavarana. 

- Vammaisneuvosto tekee yhteistyötä mm. vanhusneuvoston kanssa, jotta myös 

ikääntyneet vammaiset tulevat huomioiduksi.  

- Vammaisneuvosto osallistuu vuosittain harkintansa mukaan messuille tai muihin 

tilaisuuksiin tai järjestää itse tilaisuuksia ja tapahtumia. 

- Vammaisneuvosto tekee vuosittain toimintakertomuksen toimintavuoden päätyt-

tyä. 
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Kokoukset 
 

Vammaisneuvosto kokoontuu vuoden aikana 6-7 kertaa. Vammaisneuvosto käsittelee ko-

kouksissaan ajankohtaisia asioita sekä kannanottoja, lausuntoja ja esityksiä.  

 

Talousarvio 2019-2020 
 

Vuodelle 2019 ja 2020 vammaisneuvoston TA-määräraha toimintakuluihin on n. 1000 eu-

roa. Tämä sisältää kokouspalkkioiden lisäksi määrärahavarauksen mm. painatuksiin, kopi-

oihin, matkustus- ja kuljetuspalveluihin sekä kokoustarjoiluihin. Lisäksi vammaisneuvos-

tolle osoitetaan valmistelija-sihteeriresurssi.   


